CONTINUO LINK
AMORSĂ EPOXIDICĂ TRANSPARENTĂ DIN DOUĂ COMPONENTE DILUABILĂ ÎN APĂ
seria 116
DESCRIERE
CONTINUO LINK este o amorsă din nouă componente
diluabilă în apă, transparentă simplu de aplicat cu înaltă
capacitate de penetrare. Formula specială de întărire la
cald cu viscozitate extrem de redusă se bazează pe
utilizarea unor rășini particulare epoxidice și a unor întăritori
specifici cu grad redus de îngălbenire.
CONTINUO LINK poate fi utilizat pentru consolidarea și
protejarea suprafețelor din CLS noi sau ce trebuie
igienizate, îmbunătățindu-le funcția antipraf și reducându-le
gradul de absorție a apei și a uleiurilor.
Adecvată pentru utilizarea pe suprafețele orizontale și
verticale ale depozitelor, garajelor, atelierelor, parcărilor și
altele similare.
În cazul utilizării pe suprafețe foarte deschise la culoare,
este posibilă o ușoară îngălbenire a acestora în timp.
CONTINUO LINK este adecvat numai pentru suprafețele
interne și prezintă emisii foarte reduse de substanțe
organice volatile.
CONTINUO LINK prezintă o rezistență optimă la apă,
săruri neutre și alcaline, o rezistență bună la stropi
accidentali de acizi slabi. Nu este adecvată pentru
suprafețe supuse imersiei în apă.
Sistemul CONTINUO este clasificat A+ conform decretului
ministerial francez pentru calitatea aerului în ambiente
interioare.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplicabil pe:
- Suprafețe decorate cu CONTINUO DECO
- Suprafețe din beton nou sau uzat.
CARACTERISTICI TEHNICE
- Natura liantului: Epoxidic şi întăritor specific
- Solvent: apă
- Raport de amestec masic :
2 părți din componenta A + 1 parte din componenta B.
- Masa volumetrică UNI EN ISO 2811-1:
Componenta A=1.08±0.05 kg/l
Componenta B=1.04±0.05 kg/l
- Masa volumetrică a amestecului (A+B) UNI EN ISO
2811-1: 1.07±0.02 kg/l
- Pot-life a amestecului (A+B): circa 60 de minute la 20 °C.
Amestecul (A+B) chiar dacă este încă fluid nu trebuie să fie
utilizat după ce se depășește această perioadă de timp.
- Volum solid la aplicare: min 12% - max 14% în funcție de
diluția utilizată.
- Aspect lucios
- Grosime strat uscat : 8-15 micron
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la pipăit în 4 ore, completă
în 8 ore.
Suprafața poate fi expusă la trafic ușor după 16 ore, iar
după 3 zile poate fi folosită la întreaga sa capacitate pentru
trafic. Eventual după 24 de ore se poate aplica suprapus un
strat de CONTINUO LINK, dar nu după mai mult de 48 de
ore.
PREGĂTIREA SUPORTULUI

Sistemul decorativ CONTINUO:
prezentate în anexa tehnică.

consultați

indicațiile

Pardoseală din beton CLS:
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat sau are un timp
de maturare de cel puțin 28 de zile
- Verificați starea de conservare, iar eventualele crăpături și
denivelări pot fi tratate cu produse specifice.
- Controlați starea unor eventuale tratamente precedente.
Părțile ce nu aderă perfect trebuie îndepărtate.
- Depunerile de praf, smog, ulei, unsoare și alte substanțe
contaminante vor fi îndepărtate prin periere sau detergenți
specifici.
- Pe suportul uscat treceți la aplicarea amorsei CONTINUO
LINK conform indicațiilor descrise
INDICAŢII PENTRU APLICARE
Condițiile din ambient și starea suportului:
Temperatura ambiantă : Min. +8 °C / Max. +45 °C
Umiditatea relativă a ambientului: <85%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +45 °C
Umiditatea suportului: <10%
Unelte: pensulă, trafalet cu păr mediu, pulverizator
tradițional sau Airless.
Produsul obţinut din amestecul A+B va fi diluat în mod
normal cu apă adăugând 4 litri de apă la 1 litru de produs
gata de utilizare (A+B).
În cazul unor suprafeţe foarte absorbante se recomandă o
diluare cu apă adăugând 3 litri de apă la 1 litru de produs
gata de utilizare (A+B).
- Pentru a prelungi Pot-life nu adăugați ulterior apă.
- Amestecați (catalizați) și utilizați pe rând recipientele
(componenta A + componenta B).
- Nr. straturi: 1 strat.
- Pentru a evita formarea umbrelor, aplicați produsul în mod
continuu, evitând să se atingă din nou cu trafaletul sau
pensula suprafeţele pe care a fost deja aplicat produsul,
când acesta începe să formeze o peliculă.
- Curățarea uneltelor se va efectua cu apă imediat după
utilizare.
- Randament orientativ: Este puternic influențat de natura și
de starea produsului ce trebuie acoperit. Pentru suprafeţe
netede cu grad mediu de absorbţie se acoperă 15-18 m2/l
pe strat (produs diluat).
COLORAREA
Produsul este disponibil neutru şi nu poate fi colorat.
DEPOZITAREA
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/j: Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție
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specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010)
Conţine max.: 140 g/l VOC
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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